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FLEXURAL STERNGTH (MPA)
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COMPRESSIVE STERNGTH (MPA)
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พื้นที่การใชงาน (ตร.ม./ถุง) : ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ไดพื้นที่ 2.8 ตร.ม.

Estimated area coverage  (Sq m./bag): Plastering with 
Thickness 1 cm covers 2.8 Sq m.

อัตราการผสม : น้ำสะอาด 9-9.5 ลิตร ตอ ปูน 1 ถุง

Proportion of mixing : Mix with clean water for 9-9.5 liters / 
1 cement bag

น้ำหนัก : 40 กก.  /  Weight: 40 kg

งานฉาบผนังอิฐมวลเบา คุณภาพผนังระดับพรีเมี่ยม

Used for plastering all kinds of Light-weight block , Premium Quality.

•

•

•

FIBER ABSORPTION ASSESSMENT

RECOMMENDED PRODUCT
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RESEARCH RESULTS
ON FLEXIBLE NANO
TECHNOLOGY 

ผลวิจัยอางอิงเร�องเฟล็กซิเบิ้ล

นาโนเทคโนโลยี

UNIVERSITY OF FLORIDA,
UNITED STATE

จากมหาวิทยาลัยฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา

Synthetic Fibers
Moisture absorption (%) 

Natural Fibers
Moisture absorption (%) 

Natural Fibers
Moisture absorption (%) 

E-glass

-
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Polypropylene
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Sisal

11

Polyester

0.4

Jute

12

Cotton

8-25

Polyamide

6

Ramie

12-17

Wool

10-28

เฟล็กซิเบิ้ลนาโนไฟเบอร

Flexible Nano Fiber

ไฟเบอรอ�นๆ

Other Fiber

กราฟเปรียบเทียบความแข็งแกรงของเฟล็กซิเบิล

นาโนไฟเบอร และเสนใยอ�นๆ

Comparison of Flexible Nano Fiber and 
Other Fiber

ผลิตภัณฑแนะนำ

ปูนฉาบมวลเบาสูตรพรีเมี่ยม

เฟล็กซิเบิ้ลนาโนเทคโนโลยี

SINGHA LIGHT WEIGHT BLOCK PLASTERING 
MORTAR WITH FLEXIBLE NANO TECHNOLOGY

ผลิตจากสวนผสมหลัก ปูนซีเมนตปอรตแลนด Type 1 

มอก.15 เลม 1-2555

Consisting of Portland cement Type 1 TISI-15-1-2555

เพิ่มแรงยึดประสานเหนียวแนนดวยเทคโนโลยีเฟล็กซิเบิ้ลนาโนเทคโนโลยี  

(Flexible Nano Technology) จบปญหาแตกราวของผนัง

Used Flexible nano technology to increse bonding strength in mortar 
free of cracks.

ใสสารเคมีปองกันความรอน บานเย็น

Heat resistant

•

•

•

•

•

•

คุณสมบัติเดน

PRODUCT FEATURES

มอก.2735-2559

TISI.2735-2559

มาตรฐานอุตสาหกรรม

QUALITY STANDARDS 

การผสมเทคโนโลยีไฟเบอรสามารถเพิ่มความทนตอแรงกดใน

มอรตาร ลดการแตกราวระยะยาว

Increase compressive strength in mortar after mix with Fiber 
technology, reduce long term crack.

การผสมเทคโนโลยีไฟเบอรสามารถเพิ่มความตานทานตอแรงดึง

ของมอรตาร ลดการแตกราวที่เกิดขึ้นเม�อปูนเซ็ตตัว

Increase tensile strength in mortar after mix with Fiber 
technology, reduce crack after mortar setting.

ทำหนาที่ประสานเนื้อปูนเขาดวยกันลดการการแตกราวภายในผนัง

Bridge Cracks , reduce crack inside the wall.

คาความแข็งแกรงตอการโคงงอ คาตานทานแรงอัด

เฟล็กซิเบิ้ลนาโนไฟเบอร

Flexible Nano Fiber

ภาพขยาย 1,000 เทา

1,000x image

ภาพขยาย 1,000 เทา

1,000x image

ไฟเบอรอ�นๆ

Other Fiber

SP03P

ปูนสด…

ที่แข็งแรงกวา

ภาพเปรียบเทียบ

COMPARISON

ขอมูลผลิตภัณฑ

PRODUCT INFORMATION



FOR THE BEST AND STRONGEST
MORTAR, UNDER SHORT-PERIOD
PRODUCT STORAGE TO BE
DELIVERED TO USERS PROMPTLY.

FRESH CEMENT 
MORTAR

สิงหมอรตารผลิตแลวสงถึงมือลูกคาทันที 

เพ�อความแข็งแกรงสูงสุดของปูนซีเมนต

ปูนสด

RESEARCH RESULTS
ON CEMENTFRESHNESS  

INTERNATIONAL JOURNAL OF
INNOVATIVE  RESEARCH IN SCIENCE,
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

FAST ONE

ฟาสตวัน

คุณคาที่เราสงมอบ

ความแข็งแกรงของปูนมอรตาร ไดลดลงตามอายุการจัดเก็บของปูน

Strength of mortar would be deteriorating up to the length of 
mortar storage.

สิงหมอรตารทุกถุงผลิตดวยปูนซีเมนตปอรตแลนด Type 1 มอก.15 เลม 1-2555 

และมาตรฐานอเมริกา ASTM C-150 Type 1

Every bag of Singha Mortar is produced from portland cement TIS 15 - 2555 Type 1 and American 
ASTM C-150 Type 1.

จัดสงผลิตภัณฑภายใน 1 วัน *

One-Day Product Delivery

การบริการที่จบทุกอยางภายใน 1 วันสำหรับลูกคาคนพิเศษของเรา

“SINGHA MORTAR FAST ONE” is the 1-day service
for our special customers.

หลังจาก 1 เดือน ความแข็งแกรงลดลง 15 - 20 เปอรเซ็นต

After 1 month, strength has been decreasing approximately 
15-20 percent.

ถามีการจัดเก็บในพื้นที่เปด โอกาสที่ความแข็งแกรงลดลงจะเพิ่มมากขึ้น

If mortar was stored in an open area, such strength would be 
more declining.

ลดลงสูงถึง 30-50 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 3-6 เดือน

It would drop to 30-50 percent within 3-6 months.

ปูนซีเมนต  /  CEMENT

การเขาไปทดสอบหนางาน พรอมใหคำแนะนำแกลูกคา

Doctor Mortar would visit each construction site, give an advice 
to each customer. 

การสนับสนุน  /  SUPPORT 

หมอปูนมีชองทางการบริการดานเทคนิคที่รวดเร็วในทุกชองทาง

Doctor Mortar has certain prompt technical service channels via 
phone, website, and on-site service 

ความสะดวกรวดเร็ว  /  QUICKNESS 

สิทธิพิเศษสำหรับลูกคาสิงหมอรตาร นัดอบรมหลักสูตรการอบรม 

ภาคทฤษฎี และปฏิบัติไดฟรี ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม

A customer who orders “Singha Mortar” would get special 
privileges to contact us for making an appointment for his/her 
training date promptly.

สัญลักษณการรับประกันคุณภาพจากทางสิงหมอรตาร เพ�อการันตีวางานโครงการที่เราไปตรวจสอบไดคุณภาพมาตรฐานสากลจริง ซึ่งสัญลักษณ 

จะถูกออกโดยหมอปูน ที่แวะเขาไปตรวจงานใหกับลูกคาโดยหมอปูนจะมีเอกสารสำหรับการตรวจงานปูนอยางละเอียด เพ�อเพิ่มความมั่นใจใหกับลูกคาของเรา

Singha Mortar QC PASS  sign to guarantee that such project is free of problems by Doctor mortar 

การอบรม  /  TRAINING  

หมอปูนมีการออกตรวจสุขภาพงานใหแกลูกคาทุกครั้ง *  

หลังจากที่ลูกคาเริ่มใชงานผลิตภัณฑ

Doctor Mortar regularly monitors the work of each customer

ความเอาใจใส  /  CARE

สิงหมอรตาร ใชทรายบกจากแหลงทรายที่ดีที่สุดในประเทศ เม็ดทรายที่ ไดจะมีความแกรง 

ทนตอการสึกกรอน ทนสภาวะอากาศและทนตอสารเคมีซึ่งผสมในปูน

Singha Mortar consists of the bank sand from the best sand sources of Thailand. which is so solid 
and durable to erosion, weather condition, and chemicals mixed in the mortar.

ทราย  /  SAND

สิงหมอรตาร ใชแคลเซียมจากแหลงผลิตแคลเซียม อันดับ 1 ในประเทศ โดยผลิตจากหินปูน 

มีความละเอียดมากถึง 325 MeSH , สีขาวสวางสูง 95% , มีเนื้อแคลเซียมสูง 99%

Singha Mortar uses calcium from No. 1 calcium production source of Thailand. It is made from 
limestone with permeability at 325 MeSH, off-white and bright for 95%, 99% calcium carbonate.

แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3)  /  CALCIUM CARBONATE (CACO3)

แกปญหาใหลูกคาภายใน 1 วัน 

One-Day Problem Solution

แจงเสนอราคากลับภายใน 1 วัน  

One-Day Price Quotation

จัดเตรียมผลิตภัณฑตัวอยางภายใน 1 วัน 

One-Day Sample Delivery
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ผลวิจัยอางอิงเร�องปูนสด 

จากสถาบันคนควาวิจัยนวัตกรรมดานวิทยาศาสตร

การกอสรางและเทคโนโลยี

1

RAW MATERIALS FROM BEST SOURCES

วัตถุดิบจากแหลงที่ดีที่สุด2

DOCTOR MORTAR

ผูเชี่ยวชาญเร�องปูน3

QC PASS

รับประกันคุณภาพ4

* ในเขตพื้นที ่กรุงเทพและปริมณฑล * เม�อลูกคาแสดงความจำนงใหเขาตรวจสอบ



งานฉาบผนังอิฐมวลเบาทุกประเภทที่ตองการผิวหนาละเอียด

Used for smooth and fine plastering all kinds of 
Light-weight block.

SINGHA LIGHT WEIGHT BLOCK 
FINE PLASTERING MORTAR

ปูนฉาบอิฐมวลเบาสูตรละเอียด

SINGHA LIGHT-WEIGHT 
BLOCK LAYING MORTAR

ปูนกออิฐมวลเบา

SM02SP03F

ผลิตจากสวนผสมหลัก ปูนซีเมนตปอรตแลนด Type 1 มอก.15 

เลม 1-2555

Consisting of Portland cement Type 1 TISI-15-1-2555 
quality grading sand and additives.

ผิวหนางานที่ ไดมีความละเอียดพิเศษ 

Fine-smooth finishing surface.

ฉาบนุม ล�น เบามือชาง

Enhance soft-touch plastering workability easy for technician.

•

•

•

คุณสมบัติเดน

PRODUCT FEATURES

พื้นที่การใชงาน (ตร.ม./ถุง): ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ไดพื้นที่ 2.6 ตร.ม. 

Estimated area coverage  (Sq m./bag): Plastering with Thickness 1 cm 
covers 2.6 Sq m.

อัตราการผสม : น้ำสะอาด 9-9.5 ลิตร ตอ ปูน 1 ถุง

Proportion of mixing: Mix with clean water for 9-9.5 liters / 1 cement bag.

น้ำหนัก : 40 กก.  /  Weight: 40 kg

•

•

•

ขอมูลผลิตภัณฑ

PRODUCT INFORMATION

ขอมูลผลิตภัณฑ

PRODUCT INFORMATION

ผลิตภัณฑขายดี

BEST SELLING

PRODUCT
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มาตรฐานอุตสาหกรรม

QUALITY STANDARDS 

งานกอผนังอิฐมวลเบาทุกประเภท

Used for bricklaying all kinds of Light-weight block.

ผลิตจากสวนผสมหลัก ปูนซีเมนตปอรตแลนด Type 1 มอก.15 

เลม 1-2555

Consisting of Portland cement Type 1 TISI-15-1-2555

ใหการยึดเกาะสูง ยึดติดกับอิฐไดแนน

High adhesive-compressive strength capabilities

กอกาวไดแบบบาง ประหยัดและไดพื้นที่มาก

Bricklaying with thickness 2-3 mm , Saving work cost. 

•

•

•

พื้นที่การใชงาน (ตร.ม./ถุง) : อิฐหนา 7.5 ซม. กอไดพื้นที่ 26 ตร.ม. 

โดยกอที่ความหนา 2-3 มม.

Estimated area coverage  (Sq m./bag): Light-weight block size 7.5 cm 
covers 26 Sq m. area for bricklaying with thickness 2-3 mm

อัตราการผสม : น้ำสะอาด 9-9.5 ลิตร ตอ ปูน 1 ถุง

Proportion of mixing: Mix with clean water for 9-9.5 liters / 1 cement bag.

น้ำหนัก : 40 กก.  /  Weight: 40 kg

•

•

•

คุณสมบัติเดน

PRODUCT FEATURES

มอก.2706-2559

TISI.2706-2559

มาตรฐานอุตสาหกรรม

QUALITY STANDARDS 

•

มอก.2735-2559

TISI.2735-2559

•

ผลิตภัณฑขายดี

BEST SELLING

PRODUCT



ST02ST01

ผลิตจากสวนผสมหลัก ปูนซีเมนต ปอรตแลนด Type 1 มอก.15 เลม 1-2555

Consisting of Portland cement Type 1 TISI-15-1-2555

ลดปญหากระเบื้องหลุดรอน

High adhesive and bonding strength.

สามารถปรับแตงแนวกระเบื้องไดภายใน 15 นาที

Excellent initial setting time.

ใชไดทั้งพื้นและผนัง ภายใน-ภายนอก

Suitable for interior and exterior use on floors and walls.

พื้นผิวสามารถสัญจรไดหลังทิ้งไว 1 วัน

Area suitable for use after 1 day.

งานปูกระเบื้องขนาดไมเกิน 60x60 ซม. กระเบื้องเซรามิก

กระเบื้องดินเผา , กระเบื้องแกรนิตโต

Used for general/low absorbent tiles with size up to 60x60 cm, 

Granito tile , Clay tile.

ขอมูลผลิตภัณฑ

PRODUCT INFORMATION

พื้นที่การใชงาน (ตร.ม./ถุง) : ตามขนาดเกรียงหวี 

3x3 มม. ~ 7-8 ตร.ม.

6x6 มม. ~ 5-6 ตร.ม.

10x10 มม. ~ 2-3 ตร.ม.

Estimated area coverage  (Sq m./bag): for each size of trowel
3x3  mm. ~ 7-8 Sq m.
6x6 mm. ~ 5-6 Sq m.
10x10 mm. ~ 2-3 Sq m.

•

•

•

•

•

•

อัตราการผสม : น้ำสะอาด 3-4 ลิตร ตอ ปูน 1 ถุง 

Proportion of mixing: Mix with clean water for 3-4 liters /
1 cement bag

น้ำหนัก : 20 กก.  /  Weight: 20 kg

•

•

คุณสมบัติเดน

PRODUCT FEATURES

ผลิตจากสวนผสมหลัก ปูนซีเมนต ปอรตแลนด Type 1 มอก.15 เลม 1-2555

Consisting of Portland cement Type 1 TISI-15-1-2555

มีคุณสมบัติที่ ใหแรงยึดเกาะสูง เหนียวพิเศษ

Very High adhesive and excellent bonding strength.

สามารถปรับแตงแนวกระเบื้องไดภายใน 15 นาที

Excellent initial setting time.

ใชไดทั้งพื้นและผนัง ภายใน-ภายนอก

Suitable for interior and exterior use on floors and walls.

พื้นผิวสามารถสัญจรไดหลังทิ้งไว 1 วัน

Area suitable for use after 1 day.

งานปูกระเบื้องแผนใหญขนาด 60x60 ซม.ขึ้นไป กระเบื้องเซรามิก 

กระเบื้องดินเผา , กระเบื้องแกรนิตโต , กระเบื้องหินออน , แกรนิต 

หินธรรมชาติ ปูสระวายน้ำ

Used for ceramic tiles in 60x60 upper , Granito tile , Granite 

Marble , Natural stone , Clay tiles , Used for swimming pool tiles.

•

•

•

•

•

คุณสมบัติเดน

PRODUCT FEATURES

SINGHA MORTAR STANDARD 
TILE ADHESIVE 

กาวซีเมนตปูกระเบื้อง 

ขนาดมาตรฐาน

SINGHA MORTAR HIGH 
QUALITY TILE ADHESIVE 

กาวซีเมนตปูกระเบื้อง 

คุณภาพสูง 

EN 1348:2007

SO 13007 PART 2-4.4.4.2 OR EN 1348-8.2

ISO 13007 PART 2-4.4.4.3 OR EN 1348-8.3

ISO 13007 PART 2-4.4.4.4 OR EN 1348-8.3

ISO 13007 PART 2-4.1 OR EN 1346

•

•

•

•

•

มาตรฐานยุโรป

EUROPEAN STANDARDS 
ขอมูลผลิตภัณฑ

PRODUCT INFORMATION

พื้นที่การใชงาน (ตร.ม./ถุง) : ตามขนาดเกรียงหวี 

3x3 มม. ~ 7-8 ตร.ม.

6x6 มม. ~ 5-6 ตร.ม.

10x10 มม. ~ 2-3 ตร.ม.

Estimated area coverage  (Sq m./bag): for each size of trowel
3x3  mm. ~ 7-8 Sq m.
6x6 mm. ~ 5-6 Sq m.
10x10 mm. ~ 2-3 Sq m.

•

อัตราการผสม : น้ำสะอาด 3-4 ลิตร ตอ ปูน 1 ถุง 

Proportion of mixing: Mix with clean water for 3-4 liters /
1 cement bag

น้ำหนัก : 20 กก.  /  Weight: 20 kg

•

•

EN 1348:2007

SO 13007 PART 2-4.4.4.2 OR EN 1348-8.2

ISO 13007 PART 2-4.4.4.3 OR EN 1348-8.3

ISO 13007 PART 2-4.4.4.4 OR EN 1348-8.3

ISO 13007 PART 2-4.1 OR EN 1346

•

•

•

•

•

มาตรฐานยุโรป

EUROPEAN STANDARDS 

ผลิตภัณฑขายดี

BEST SELLING

PRODUCT

ผลิตภัณฑขายดี

BEST SELLING

PRODUCT
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ี



SK02SK01
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SINGHA MORTAR 
GREY SKIMCOAT 

สกิมโคท สีเทา สกิมโคท สีขาว

SINGHA MORTAR 
WHITE SKIMCOAT 

ขอมูลผลิตภัณฑ

PRODUCT INFORMATION
ขอมูลผลิตภัณฑ

PRODUCT INFORMATION

•

•

•

•

•

•

•

•

ผลิตจากสวนผสมหลัก ปูนซีเมนต ปอรตแลนด Type 1 มอก.15 เลม 1-2555

Consisting of Portland cement Type 1 TISI-15-1-2555

แกปญหารอยแตกลายงา , รอยตามด , รอยขรุขระ , ผนังที่มีผิวหนาหยาบ 

Help to fix the small hole, hair crack, and coarse plastering surface.

มีคุณสมบัติที่ ใหแรงยึดเกาะสูงไมหลุดรอน ขัดงาย เบามือ

High adhesive and bonding strength.

ใชงานไดทั้งภายในและภายนอก ทนแดด-ทนฝน

Suitable for interior and exterior use , Excellent weathering resistance.

สามารถฉาบบนผนังที่ทาสีรองพื้นได

Improved bonding to the base coat.
ASTM C109/C109M-13

ASTM C91/C91M-12

ASTM C952-02

ASTM C807-03

งานฉาบผิวบาง สีเทา กอนทำการทาสี , งานฉาบผนังคอนกรีต

ฝาเพดาน , ทองพื้นคอนกรีต , แผนไฟเบอรซีเมนต , งานผนังปูนเปลือย

Used for skimcoat plastering with grey color.

•

•

•

•

•

พื้นที่การใชงาน (ตร.ม./ถุง) : ฉาบหนา 1-2 มม. ไดพื้นที่ 20-25 ตร.ม. 

Estimated area coverage  (Sq m./bag): Plastering with Thickness 
2 mm covers 20-25 Sq m.

อัตราการผสม : น้ำสะอาด 8 ลิตร ตอ ปูน 1 ถุง 

Proportion of mixing: Mix with clean water for 8 liters / 1 cement bag

น้ำหนัก : 20 กก.  /  Weight: 20 kg

•

•

•

•

•

•

คุณสมบัติเดน

PRODUCT FEATURES

ผลิตจากสวนผสมหลัก ปูนซีเมนตขาว Masonry Cement Type-S 

มอก.133-2556

Consisting of Masonry cement Type S TISI-133-2556

แกปญหารอยแตกลายงา , รอยตามด , รอยขรุขระ , ผนังที่มีผิวหนาหยาบ 

Help to fix the small hole, hair crack, and coarse plastering surface.

มีคุณสมบัติที่ ใหแรงยึดเกาะสูงไมหลุดรอน ขัดงาย เบามือ

High adhesive and bonding strength.

ใชไดทั้งพื้นและผนัง ภายใน-ภายนอก

Suitable for interior and exterior use , Excellent weathering resistance.

ประหยัดการใชสีรองพื้น

Saving base coat painting

พื้นที่การใชงาน (ตร.ม./ถุง) : ฉาบหนา 1-2 มม. ไดพื้นที่ 20-25 ตร.ม. 

Estimated area coverage  (Sq m./bag): Plastering with Thickness 
2 mm covers 20-25 Sq m.

อัตราการผสม : น้ำสะอาด 8 ลิตร ตอ ปูน 1 ถุง 

Proportion of mixing: Mix with clean water for 8 liters / 1 cement bag

น้ำหนัก : 20 กก.  /  Weight: 20 kg

งานฉาบผิวบาง สีขาว กอนทำการทาสี , งานฉาบผนังคอนกรีต 

ฝาเพดาน , ทองพื้นคอนกรีต

Used for skimcoat plastering with white color

•

•

•

•

•

คุณสมบัติเดน

PRODUCT FEATURES

มาตรฐานอเมริกา

ASTM STANDARDS 

ASTM C109/C109M-13

ASTM C91/C91M-12

ASTM C952-02

ASTM C807-03

มาตรฐานอเมริกา

ASTM STANDARDS 
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OTHER PRODUCT 

SINGHA PLASTERING MORTAR 

งานเทพื้นเพ�อปรับระดับ กอนปูทับดวยวัสดุตกแตง 

Used for leveling the concrete floor surface before decorations material

น้ำหนัก 40 กก.  /  Weight: 40 kg

ASTM C109/C109M-13 ,  ASTM C91/C91M-12 

SL01

SINGHA MORTAR ECO TILE ADHESIVE 

งานปูกระเบื้องขนาดไมเกิน 40x40 ซม. , กระเบื้องเซรามิก  

กระเบื้องดินเผา 

Used for general/low absorbent tiles 
with size up to 40x40, Clay tile 

น้ำหนัก 20 กก.  /  Weight 20kg

ST01ESINGHA LIGHT WEIGHT BLOCK 
PLASTERING MORTAR

งานฉาบผนังอิฐมวลเบาทุกประเภท

Used for bricklaying the claybrick , concrete block , white brick and chimney block

น้ำหนัก 40 กก.  /   Weight: 40 kg

มอก.2735-2559   /  TISI.2735-2559

SP03

SINGHA BRICKLAYING MORTAR 

งานกอผนังอิฐมอญ , อิฐบล็อค , อิฐขาว

Used for bricklaying the claybrick , concrete block , white brick and 
chimney block

น้ำหนัก 40 กก.  /  Weight: 40 kg

มอก.598-2547  /  TISI.598-2547

SM01SINGHA PLASTERING MORTAR 

งานฉาบผนังอิฐมอญ , อิฐบล็อค , อิฐขาว 

Used for plastering claybrick , concrete block , white brick 

น้ำหนัก 40 กก.  /  Weight: 40 kg

มอก.1776-2542  /  TISI.1776-2542

SP01

SINGHA CONCRETED PLASTERING MORTAR

งานฉาบปดผนังผิวคอนกรีตที่เรียบมัน อาทิ ผนังหลอคอนกรีต  

ผนังหลอชองลิฟท เสาคอนกรีต , คานคอนกรีต 

Used for plastering concrete surface structures , column , beam

น้ำหนัก 40 กก.  /  Weight: 40 kg

มอก.1776-2542  /  TISI.1776-2542

SP02
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ปูนฉาบทั่วไป

ปูนฉาบผิวคอนกรีต

ปูนฉาบอิฐมวลเบา

ปูนกอทั่วไป

ปูนเทปรับระดับ

กาวซีเมนตปูกระเบื้องอีโค 

ผลิตภัณฑอ�นๆ
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ปูนสด…

ที่แข็งแรงกวา

PROJECT REFERENCE 

โครงการตัวอยาง

NEST HOTEL BY SA-NGOB 

เนสต บาย สงบ

LUMPINI VILLE 
ON NUT-PHATTHANAKAN

ลุมพินี ออนนุช-พัฒนาการ



PROJECT REFERENCE 

โครงการตัวอยาง
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ร
ง
ก
าร

ต
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ๆ

สำเพ็ง 2

SAMPENG II PLAZA BANG KHAE

SETTHASIRI 

CHAENGWATTANA-PRACHACHUEN

เศรษฐสิริ แจงวัฒนะ-ประชาช�น

ปูนสด…

ที่แข็งแรงกวา



COMPANY PROFILE

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน  /  VISION

บริษัทมุงมั่นที่จะเปนผูนำอันดับหนึ่งในใจลูกคา ในธุรกิจการผลิต และจัด 

จำหนายปูนสำเร็จรูป (Mortar) ผานการนำเสนอสินคา และบริการที่มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล เพ�อใหเปนที่ยอมรับของธุรกิจรับเหมากอสราง 

และตอบสนองความตองการในทุกดานของลูกคา เพ�อใหลูกคาเกิดความ 

ประทับใจในทุกมิติของการสงมอบสินคาที่เรามอบให

The Company has strong determination to be the best one in the 

customers’ mind in the mortar manufacturing and distribution 

business. Products and service under international standard quality 

are always provided to enhance a true acceptance from the property 

and construction business, and to serve all facets of demand of 

customers so that they feel impressive in all of products delivered.

The Company formulates the policy on development of product 

research, product manufacturing, and service to offer its superior 

products and service. The Company also pays attention to all of its 

stakeholders by providing the good environment at workplace 

under the relevant industrial standard.

WHITE CLOUD CO., LTD.

บริษัท ไวทคลาวน จำกัด

จดทะเบียนในป พ.ศ.2539 

Established in 1996 (B.E. 2539)

มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตปูนมอรตารมานานกวา 20 ป

From trust and wide acceptance in the mortar domain 
over 20 years

ผานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว จากทางกระทรวง 

อุตสาหกรรม และมีการบริหารงานโดยใชมาตรฐานระบบ ISO 9001 :2015

Guarantee by Green Industry standard and ISO 9001 : 2015

มีการพัฒนาระบบการผลิตดวยเคร�องจักรที่ทันสมัย 

We use Automation System in manufacturing

เก
ี่ย
ว
ก
ับ
เร

า

ปูนสด…

ที่แข็งแรงกวา

พันธกิจ  /  MISSION

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต , การวิจัยผลิตภัณฑ 

และการใหบริการ เพ�อนำเสนอสินคา และบริการที่เหนือกวาความคาดหมาย 

ของลูกคา รวมถึงดูแลผูมีสวนไดเสียขององคกรใหมีสภาพแวดลอม 

ในการทำงานที่ดี และเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม


